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Resultaten zwemmarathon

4.219,72 euro
BRACHT DE ZWEMMARATHON OP
VOOR SNOEZELRUIMTE IN INKENDAAL!

De zwemmarathon kwam dit jaar iets trager op gang, maar door
de massale deelname van de kinderen van de vrije basisschool
Sint-Lutgardis kwam er toch schot in de zaak! Stipt om middernacht werden de lichten gedoofd en kon men zwemmen in
‘blacklight’. Het werd een prachtig spektakel!

Beste zwemmers
1. Maarten CARREMANS: 47 km
2. Arko HEYE: 33,3 km
3. Sofian EL YAZIDI: 32,6 km

Weetje

1.281 km
IS ER IN TOTAAL GEZWOMMEN

Oudste deelnemer

Jongste deelnemer

Jean-Baptist Roosemont
• 97 jaar
• 2,050 km

Yorick Tordeur
• 5 jaar
• 750 m

Graag willen wij ook alle sponsers, deelnemers, vrijwilligers en
medewerkers bedanken!

Waterhappening
Kom tijdens de waterhappening spetteren en plonzen! Wij voorzien
een grote hindernissenbaan en kleine watterattracties en garanderen een volledige namiddag waterplezier.
Het zwembad is open voor iedereen en vooraf inschrijven is niet
nodig. Na al die waterpret zin in een versnapering? De cafetaria
van het zwembad is tijdens de happening de hele tijd open!

WANNEER
• Zaterdag 16 december 2017 van 13 tot 16.45 uur.
• Zondag 17 december 2017 van 9 tot 16.45 uur.
WAAR: zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
PRIJS: ingangsprijs voor het zwembad.
sportdienst
T 02 371 14 20, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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VAN VRIJDAG 15 TOT ZONDAG 17 DECEMBER

Kerstdorp in centrum Leeuw
Vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17 december

3 DAGEN KERSTDORP
Breng een bezoek aan ons gezellige kerstdorp met een zestiental
houten chalets.
Tal van erkende Leeuwse verenigingen en gespecialiseerde
marktkramers zullen aan deze
kersthappening deelnemen en
kerstartikelen, feesthapjes en verrassende kerstdrankjes verkopen.
Kerstsfeer verzekerd!

WANNEER
• vrijdag en zaterdag
van 17 tot 1 uur.
• op zondag ben je welkom
van 10 tot 18 uur.
WAAR: op de parking voor en achter de hoofdbibliotheek.

Vrijdag 15 december

Zondag 17 december

Loop mee in de Leeuwse kerstcorida met parcours door het Colomapark. Organisatie door vzw
Renkoekoek in samenwerking met
de gemeentelijke sportdienst, ten
voordele van vzw FriS in het kader
van De Warmste Week en ‘Sportkar’, meer info www.toerneemondialle.be/goeddoel.

Voor de derde keer organiseert
het gemeentebestuur in samenwerking met de Wandelclub SintPieters-Leeuw een kerstwandeling
in het Leeuwse winterlandschap.

PROGRAMMA

START: vanaf 10.30 uur.
EINDE: om18 uur.
INSCHRIJVEN: aan de hoofdbiblio-

KERSTCORRIDA

19.30 uur: kindercorrida
19.45 uur: jeugdcorrida
20.15 uur: G-corrida
20.30 uur: kerstcorrida (aflossingsteam van drie personen voor een
afstand van twaalf km)

INFO EN INSCHRIJVINGEN
www.renkoekoek.com

KERSTWANDELING

Er zijn gezinswandelingen van
7,3 km, 8,7 km, 11 km en 12,4 km
(toegankelijk met kinderwagens).

theek.
Deelname is gratis!
dienst Markten
T 02 371 22 91
markten@sint-pieters-leeuw.be
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Tijdens oudjaar voluit
genieten, maar toch
ook veilig weer thuis?
Sebastian Raschke
zet mooie prestatie
neer op WK dubbele
minitrampoline!
Op vrijdag 10 november nam Sebastian deel aan het WK dubbele
minitrampoline in Sofia, Bulgarije.
Sebastian vormde een team met
Joris en Wannes Geens. Bij zijn
eerste sprong behaalde Sebastian 33.200 punten. De tweede
sprong leverde de ploeg 34.800
punten op.
Ze namen het op tegen 8 andere ploegen, waarvan er slechts
5 mochten doorstoten naar de
finale. Sebastian en zijn team
behaalde een knappe 6e plaats
waardoor ze net naast een finaleticket grepen!
Wij wensen hen alvast een dikke
proficiat met hun puike prestatie!
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Tijdens de oudejaarsnacht
rijden verschillende bussen
door de provincie zodat
iedereen veilig op zijn feestbestemming en ook weer
veilig thuis geraakt.
Voor 3 euro reis je van 18 uur
op 31 december 2017 tot en
met 1 januari 2018 onbeperkt
op de bussen van De Lijn. Ook abonnementen zijn geldig.
De bediening van buslijn 170 en 172 wordt mogelijk gemaakt dankzij
de financiële steun van de gemeentebesturen Sint-Pieters-Leeuw,
Halle en Lennik. De dienstregeling van deze buslijnen tijdens de
oudejaarsnacht kan je terugvinden op onze website:
www.sint-pieters-leeuw.be/oudejaarsnachtbussen.
Het traject en uurregeling van andere feestlijnen kunnen geraadpleegd worden via www.delijn.be/oudjaar.

Hou het veilig met BOB!
De eindejaarsfeesten komen er weer aan en bij feest
hoort ook wel eens een lekker glaasje. Maar hoe zie
je erop toe dat iedereen weer veilig thuis geraakt?
Met BOB natuurlijk!

Het is belangrijk dat we allen samen werk maken van
meer verkeersveiligheid!
Jij bobt toch ook?

Je hebt er vast al over gehoord!
Bobben, dat is vooraf je terugkeer organiseren. Niets
eenvoudiger, toch?
De BOB-campagne tegen alcohol in het verkeer
loopt deze eindejaarsperiode van november tot en
met januari 2018. De lokale politie plant de komende maanden, zowel overdag als ’s nachts, heel wat
kleine, gerichte alcoholcontroles.
De politiezone Zennevallei bobt dus ook mee tijdens
de eindejaarsperiode.
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WELKOM IN DE BIB!

GEZOCHT

Noteer alvast
in je agenda
8/12
Anderstalige leeskring in Ruisbroek
Van 9.30 tot 10.30 uur

19/12
Leeuwse leeskring in de hoofdbib.
Bespreking van het boek
‘De Vlamberken’ van Lars Mytting.
Om 19 uur

29/12
Spelletjesnamiddag in de hoofdbib.
Van 14 tot 16 uur

Enthousiaste jongeren voor de
boekenbende ‘voorlezen aan huis’
‘VOORLEZEN AAN HUIS’ is een nieuw project in Sint-Pieters-Leeuw waarbij jongeren kinderen met een taalachterstand helpen door voor te lezen.
Ben je ouder dan 16 jaar en heb je zin om hieraan mee
te werken van februari tot mei 2018? Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger die wij zoeken!

Wat doe je als voorlezer?
• Deelnemen aan een vorming op zaterdag 17 februari
om 15 uur in de hoofdbibliotheek.
• 8x een uurtje voorlezen bij je voorleeskindje thuis.
• 2x een uurtje voorlezen in de bib.
• Met je voorleesgezin deelnemen aan de theatervoorstelling ‘De reisrus’ op 11 maart in de Merselborre en
het slotfeest op 27 mei in de Laekelinde.

Wat krijg je in ruil?
Een vergoeding van 20 euro per voorleesmoment.
Tijdens dit voorleesavontuur kan je rekenen op de ondersteuning van een vaste begeleider.

Interesse?
Kom dan op 15 december naar ons infomoment om
20 uur in de hoofdbibliotheek. Inschrijven is verplicht.
Stuur een mailtje naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
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FILMAVOND: 13/12

L’auberge Espagnole
Naar aanleiding van de ‘Internationale dag van de
migrant’ organiseert de dienst Integratie op woensdag 13 november om 20 uur een gezellige filmavond
in CC de Merselborre.

L’auberge Espagnol
In deze heerlijke komedie volgen we de Parijzenaar
Xavier die, zonder enige kennis van het Spaans, een
jaar naar Barcelona trekt om er te studeren. Terwijl
zijn vriendin ongeduldig op zijn terugkomst wacht,
deelt hij een appartement met Erasmusstudenten uit
alle hoeken van Europa . De mengelmoes aan talen
leidt dan ook al snel tot heel wat spraakverwarring
en hilarische toestanden. Stilaan valt Xavier voor de
charmes van de Spaanse stad waar hij het jaar van
zijn leven beleeft.
De film won acht filmprijzen en kon rekenen op heel
wat goede kritieken. We hopen jullie dan ook te verwelkomen op deze leuke filmavond!

VOOR WIE: Nederlandstalige en anderstalige volwassenen.

WANNEER: woensdag 13 december om 20 uur.
WAAR: CC De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Vlezenbeek.
PRIJS: 3 euro, ter plaatse te verkrijgen of in voorverkoop bij de dienst Integratie of in de bibliotheek.
Integratiedienst
T 02 371 03 41, integratiedienst@sint-pieters-Leeuw.be

Studeren doe je
niet alleen, kom
samen blokken!
De eindejaarsperiode nadert en dus ook
de examenperiode! Geen nood, ook dit
jaar sta je er niet alleen voor. In december
en januari zijn alle studenten welkom op
de zolder van het jeugdcentrum Laekelinde om er samen te studeren.
Tijdens de openingsuren van de bib kan
je ook daar terecht.
Je vindt alle info terug op de facebookgroep ‘blokkende studenten in Laekelinde’.

• Jeugddienst: Lotstraat 8
1600 Sint-Pieters-Leeuw
• Bib: Rink 2
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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Wittouck: een familie

van burgemeesters
en industriëlen

Op de oude fabrieksgebouwen vind je
ook vandaag nog de letter W terug die
verwijst naar de familie.

Klein Bijgaarden:
van eenvoudig klooster
tot ‘Kasteel Wittouck’.
De voormalige priorij van Klein
Bijgaarden waar we later ‘Kasteel
Wittouck’ vinden, heeft een rijke
geschiedenis die ons terug brengt
tot de 13e eeuw. In 1251 fungeerde
de site als een eerder bescheiden
kloostercomplex met enkele moestuinen, een hoeve en een watermolen op de Zuunbeek.
Godsdienstoorlogen in de tweede
helft van de 16e eeuw verwoestte
grote delen van het gebouw en
de heropbouw van de site zorgde
ervoor dat het ooit eenvoudige
klooster werd herleid tot een indrukwekkend complex bestaande uit
een kerk, verschillende dienstgebouwen, geometrische tuinen en
een boomgaard.
In 1745 krijgt Klein-Bijgaarden
opnieuw te maken met verwoestingen. Deze keer legt een zware
brand grote delen van de gebouwen in as en onder andere de
kapel en kapittelzaal moeten terug
opgebouwd worden. Daarenboven worden de kloosterzusters als
gevolg van de Franse revolutie uit
de site verdreven en wordt de priorij verkocht tijdens een openbare
verkoop.
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< Félix Wittouck
Het is Guillaume Wittouck, een magistraat aangesteld bij de
Souvereine raad van Brabant die de site van Klein Bijgaarden
met ondertussen een oppervlakte van meer dan 100 hectare
overkoopt. Voor veel Leeuwenaars klinkt de familie Wittouck
niet vreemd in de oren. De familie speelde dan ook een belangrijke historische rol in onze gemeente.

1810

In
wordt Guillaume’s zoon, François Wittouck door
het Franse bestuur aangesteld als burgemeester, of beter gezegd als ‘Maire’ daar België nog niet geboren was. Afgezien
van een kleine onderbreking in 1812 blijft hij burgemeester tot
1814. Zijn zoon, Felix-Guillaume neemt de fakkel over tussen
1847 en 1872 en ook zijn zoon, Felix-François, bekleedt het
burgemeesterschap vanaf 1886 tot 1916.

1850

In
start Felix-François op het domein van Klein
Bijgaarden een bloeiende alcoholdistilleerderij waar ongeveer tweeëntwintig arbeiders aan de slag gaan. De familie
Wittouck investeert slim en hun imperium breidt uit. In 1865
wordt het neoclassicistische ‘Kasteel Wittouck’ opgetrokken
op de fundamenten van de oude priorij. Een park met vijver
vervolledigde het plaatje.
Ook Felix zijn broers, Frantz en Paul Wittouck, zijn ambitieus; zij
brengen verschillende suikerraffinaderijen onder in de ‘Tiense
Suikerraffinaderij’ en één van de grootste suikerproducenten
van Europa was geboren.

1941

Sinds
is ‘Kasteel Wittouck’ eigendom van de Congregatie van de Paters van Scheut. Het kasteel doet vandaag
dienst als rusthuis voor de paters.

JAZZCAFE

Vrijdag 15 december
A tribute to Benny Goodman
Benny Goodman alias The King
of Swing was met voorsprong de
beroemdste en populairste klarinettist uit de Amerikaanse jazzgeschiedenis. Bovendien had hij een
fantastisch orkest met o.a. Lionel
Hampton en Gene Krupa. Velen
suggereren dat Goodman hetzelfde succes met Jazz en Swing
had als Elvis Presley met rock-‘n’
roll. Het Verjazz combo brengt
met Tribute to Benny Goodman
zijn grootste successen weer tot
leven.
Line-up: Peter Verhas (klarinet),
Paul Bourdiaudhy (drums/vocal),
Stef Willems (bas), Stijn Wouters
(piano,) René Harvengt (vibrafoon) en Dolf Hana (basgitaar).
Waar: Roosezolder Coloma.
Uur: 20.30 uur.
Inkom: 14 euro.

VOORSTELLING
GENE BERVOETS
UITGESTELD
Door onverwachte omstandigheden moest de
theatertournee van Gene
Bervoets ‘Verbeter de
wereld’ worden afgelast.
De voorstelling die CC
Coloma programmeerde op 8 december 2017
gaat niet door. Gelieve je
rekeningnummer, aantal
gekochte tickets en naam
te bezorgen via cultuur@
sint-pieters-leeuw.be zodat
we je ticketprijs kunnen
terugbetalen.
Samen met het management zochten en vonden
we een nieuwe datum:
donderdag 11 oktober
2018. Tickets voor deze
datum zullen echter pas
kunnen worden aangekocht bij de start van de
ticketverkoop voor het
seizoen 2018-2019.

IN SAMENWERKING
MET CC COLOMA
WINTERPRAATCAFE
DAVIDSFONDS
SINT-PIETERS-LEEUW
Wilfried Haesen modereert een
panelgesprek met bekende gasten die een uniek verhaal te vertellen hebben. Lobstar laat je tijdens dit wintercafé genieten van
een schitterende vertolking van
covers, alsook van eigen werk.
Tevens wordt het Vic Feytons Erediploma die dag uitgereikt.
Wanneer: 17 december.
Uur: 10.30 uur.
Waar: Roosezolder Coloma.
Inkom: 11 euro.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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